CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
NR. 2770/22.03.2019

ANUNT SELECȚIE PARTENER
Ținând seama de prevederile:
•
•

•

•

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
HG nr. 570/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobate prin HG nr.
93/2016;
Ghidului solicitantului - cererea de proiecte CP 12/2018 elaborată în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Consiliul Județean Olt anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener pentru încheierea
unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării
proiectului ce va fi finanțat prin CP12/2018.
Proiectul propus va fi implementat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului Cererea
de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
OBIECTIVELE PROIECTULUI


Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la nivelul
județului Olt;



Reducerea birocrației pentru cetățenii din județul Olt prin simplificarea procedurilor;



Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile
publice în ceea ce privește planificarea strategică, planificare bugetară, politici publice locale.

ACTIVITĂȚI ORIENTATIVE CARE URMEAZĂ A FI DERULATE ÎN PROIECT
• Elaborarea politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2020 și 2021:
analizelor privind definirea problemei și argumentele pentru inițierea propunerii de politică publică, a
opțiunilor de soluționare a problemelor, identificarea și evaluarea impactului, realizarea consultărilor cu
membrii comunității și cu alți factori interesați. Se intenționează acoperirea următoarelor sectoare:
educație, sănătate, asistentă socială, infrastructura (mediu și transport);
• Introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în
administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF și/sau ISO 9001;
CAF și BSC; ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC;
• Elaborarea planului strategic instituțional aferent anilor 2020 și 2021;

• Dezvoltarea unei soluții informatice care să furnizeze digital fluxurile de lucru de bază din cadrul
instituției, care implică tradițional prezența fizică a celui interesat la sediul instituției;
• Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de
decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes care au legătură direct cu obiectivul proiectului
propus (ex. planificarea strategică; planificare bugetară; politici publice locale; fundamentare,
elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale,
managementul calității);
• Schimburi de experiență/networking cu autorități/ instituții/ organisme ale administrațiilor publice
naționale și internaționale;
• Informare și comunicare;
• Management de proiect.
OBIECTIVUL ANUNȚULUI
Consiliul Județean Olt publică pe site-ul propriu anunțul de intenție pentru selecția unei entități
juridice de tip organizație non-guvernamentală, în calitate de partener, înregistrată în România, în
scopul implementării în cele mai bune condiții a unui proiect în cadrul apelului menționat.
Partenerul selectat trebuie să aibă domeniul de activitate în concordanță cu activitățile proiectului
și să fie beneficiarul a cel puțin unui proiect cu finanțare din FESI 2014-2020.
De asemenea, acesta va trebui sa aibă o metodologie de lucru bine întocmită pe care să o adapteze și
să o aplice în contextul proiectului care face obiectul prezentului anunț de selecție, precum și o echipă
capabilă sa gestioneze proiectul propus, având în vedere complexitatea și durata de implementare a
acestuia.
Valoare totală a proiectului va fi de maxim 4.000.000,00 lei iar organizația non-guvernamentală care
intenționează să depună un proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Olt va propune activități
bugetate cu o valoare maximă cumulată de maxim 2.000.000,00 lei, dar nu mai mult de 50% din
bugetul proiectului.
Dosarul de candidatură va contine:
1.Documente de funcționare a entității:
- Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada că obiectul de activitate al
organizației are legătură cu activitățile ce urmează a fi prevăzute și derulate în proiect și
cuprinse în anunțul de selecție;
- Certificatul de înregistrare fiscală.
2. Documente specifice:
- Fișa partenerului prin care se va prezenta organizația, obiectul de activitate, modalitățile de
implicare în proiect , resursele umane disponibile etc.
- Scrisoare de intenție prin care să își exprime interesul ș i disponibilitatea de a se implica în acest
proiect și care să prezinte detalii cu privire la îndeplinirea condițiilor de mai sus (semnată și
ștampilată de către reprezentantul legal);
- Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor de plată la bugetul statului a
tuturor taxelor și impozitelor.
Declarația de eligibilitate prin care entitatea își asumă că nu se află în una din situațiile
următoare:

- nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau
de administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activității economice
sau obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau în situații similare în urma unei
proceduri de aceiași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- reprezentantul legal nu a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu valoare de res
judicata pentru un delict legat de conduită profesională.
- reprezentantul legal nu a comis greșeli grave în conduita profesională,
demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea de management le poate justifica;
- obligațiile de plată nete nu depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în
ultimele 12 luni, evidențiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice
eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- obligațiile de plată nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul
semestru, evidențiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind
impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea
administrativ teritorială ;
- reprezentatul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res
judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte
activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- în urma altei proceduri de achiziționare sau în urma unei proceduri de alocare a
unei subvenții finanțate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al nu a fost găsit
vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligațiilor contractuale.
- Alte informații relevante, care să ateste capacitatea entității de a implementa
Activitățile din proiect pentru care va fi selectată;
- Detalierea activităților în care partenerul se poate implica ș i evidențierea
elementelor de plusvaloare pe care le poate aduce în derularea proiectului;
- Estimarea costurilor pe care partenerul le va avea pentru derularea activităților sale în
cadrul proiectului care nu vor depăși, cumulat, valoarea de 2.000.000,00 lei;
- CV-urile în format Europass în limba română ale experților cooptați propuși
de organizația non-guvernamentală pentru proiect, semnate și datate de către aceștia.

CRITERII DE SELECȚIE
Evaluarea dosarelor depuse se va face în funcție de domeniul de competență, în
ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:
Criterii de selecție
1. Capacitatea operațională
1.1. Minim
trei
proiecte
implementate/aflate în curs de
implementare în cadrul POCA
2014-2020,
în
calitate
de
beneficiar sau partener

Punctaj
maxim
60 puncte

30 puncte

1.2. M i n i m t r e i e x p e r ț i c h e i e cooptați cercetare științifică Evaluarea.
calitativă a experienței specifice din CV a experților propuși în
echipa de implementare a proiectului

Nivel scăzut: Experții propuși au experiență în activitatea de cercetare
științifică de 1-3 ani - 10 puncte

30 puncte

Nivel mediu: Experții propuși au experiență în activitatea de cercetare
științifică de 3-5 ani - 20 puncte
Nivel înalt: Experții propuși au experiență în activitatea de cercetare
științifică de peste 5 ani - 30 puncte
2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

40 puncte

Numărul de activități (principale și complementare) în care partenerul
demonstrează prin experții cooptați și prin actele de constituire că are
capacitatea necesară pentru a se implica in implementarea proiectului
•

3 activități - 10 puncte

40 puncte

• 4 activități - 20 puncte
• peste 6 activități -40 puncte

TOTAL

100 puncte

Candidații vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut din punctajul
maxim de 100 de puncte. Propunerile care vor întruni mai puțin de 75 de puncte nu vor
fi selectate.
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 29.03.2019
Modalitatea de depunere:
Dosarele de participare vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Olt.
Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, sigilat, având următoarele
mențiuni
,,Propunere .... (numele entității) pentru apelul de selecție partener în vederea
implementării unui proiect POCA, având ca beneficiar Consiliul Județean Olt.
Calendarul procedurii de selecție:
Evaluare documentatie

01.04.-02.04.2019

Anunt candidat admis

03.04.2019

Depunere contestatie

04.04.2019

Solutionare contestatii

05.04.2019

Anunt rezultat final

05.04.2019

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate
evaluare a dosarelor.

și selectate de către comisia de

Partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului.
Rezultatul selecției se va publica pe site-ul Consiliului Județean Olt.
Informații suplimentare pot fi obținute la Serviciul
tel.0249431080 – int.

dezvoltare

regionala

Mențiuni:
Consiliul Județean Olt își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare
partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat. Selecția ca partener nu
creează nici o obligație pentru Consiliul Județean Olt, în situația în care cererea de
finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în
timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul nici unei pretenții de natura
financiara sau de orice alta natura, pentru niciuna din părți.

–

ANEXE
Anexa 1-Model Fisa partenerului
Anexa 2 - Model Scrisoare de intenție
Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind
eligibilitatea
Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind asigurarea
resurselor
Anexa 5 - Grila de evaluare etapa de calificare a candidaților
Anexa 6 - Grila evaluare și selectarea ofertanților

Anexa nr.1
FISA PARTENERULUI
Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în
Registrul Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor
și Fundațiilor
Anul înființării
Date de contact (adresă, tel.,fax ,
e- mail)
Persoana de contact (nume,
poziția în organizate)
Terna de proiect pentru care aplica
Va rugăm să descrieți dacă î n obiectul de activitate al
Descrierea activității organizației , organizației se regăsește prestarea de servicii de natura
relevanta pentru acest proiect
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform
cu tema și activitățile la care doriți sa fiți partener

Activitățile din cadrul proiectului
(conform Ghidului)

Resurse umane

Va rugăm să detaliați modalitatea de implicare a
dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea
implementării
Se va trece nr. total de experți cooptați, din care experții
propuși pentru implementarea activităților în care
partenerul dorește să se implice și pe care le-a menționat
mai sus

Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitățile din
cadrul proiectului, în care doriți să vă implicați

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura .................................

Data

Anexa nr. 2

SCRISOARE DE INTENTIE

Pentru participarea ca partener in cadrul proiectului finanțat din
Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020
In urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități
de drept privat, de tip organizație non-guvernamentală, pentru depunerea cererii de
finanțare in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa POCA
2014-2020 (POCA),
Cererea de proiecte CP 12/2018
(denumirea organizației) exprima intenția de a participa ca partener in cadrul proiectului:
...........................................................................................................................................................
la activitățile

Precizam
ca
denumirea organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru
POCA, Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP 12/2018).
în cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:

De asemenea, organizația noastră a acumulat experiența în domeniul la care se referă
tema proiectului, dispune de personal specializat angajat/cooptat și de resurse materiale
pentru implementarea activităților proiectului.

Declar pe propria răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și cu
obligații de plată nete care depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni.
Având în v edere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină
partener în cadrul proiectului cu tema și activitățile menționate.

Numele și prenumele reprezentantului legal
.....................................................................................................................
Semnătura ...................................................... ....

Data

Anexa nr. 3
Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al potențialului
partener că nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute în
cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria....., nr......., eliberată de
............, în calitate de <funcție / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire
partener>, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul
depunerii documentelor în cadrul anunțului de selecție parteneri publicat de către
Consiliul Județean Olt, declar pe propria răspundere că organizația nonguvernamentală pe care o reprezint nu se află în niciuna din situațiile de excludere
de mai jos:

-

-

-

-

-

-

în incapacitate de plata / în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara și insolvența unităților
administrativ teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura
insolvenței , cu modificările și completările ulterioare , după caz;
a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată
împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forța de
resjude cata;
în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, are încheiate concordate, i-a suspendat activitatea în ultimii
2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în
urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași
natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
reprezentanții săi legali / structurile de conducere și persoanele care asigură
conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave,
demonstrate în instanță, pe care autoritatea contractanta le poate justifica ;
se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele
publice, într-una din situațiile în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din
totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare
fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
reprezentanții săi legali / structurile de conducere și persoanele care asigură
conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res
judecata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice
alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților ;
reprezentanții săi legali/structurile de conducere ai acesteia și persoanele care
asigura conducerea se afla în situația de conflict de interese sau incompatibilitate,
așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare;

- se face vinovat de declarații false în fumizarea informațiilor solicitate de
AMPOCA responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Semnătura .........

Data

Anexa nr.4
Declarație pe propria răspundere pentru participarea ca partener în cadrul proiectului
care urmează a fi depus de Consiliul Județean Olt, Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), CP 12/2018.
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria....., nr ......., eliberata de
............, in calitate de <funcție / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire partener>,
declar pe proprie răspundere că entitatea pe care o reprezint se angajează să asigure resursele
financiare (reprezentând cota de cofinanțare proprie proporțională cu valoarea cheltuielilor
eligibile aferente acțiunilor pe care le va implementa, așa cum este aceasta stabilită
prin Ghidul Solicitantului pentru cererea de proiecte CP12/2018, și resursele umane
necesare, pe toata durata de implementare a proiectului, în situația în care vom fi selectați
sa facem parte din parteneriatul proiectului .

Numele si prenumele reprezentantului legal
Semnătura

..........................................................

Data

Anexa nr. 5
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE
A CANDIDATILOR
Criteriul calificare

DA

NU

I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea
de intenție și Fisa partenerului)
Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul CJ
Rubricile Fisei partenerului sunt integral completate
II. Capacitatea candidatului de a implementa activitățile în care dorește
să se implice în proiect
Are în documentele de constituire misiuni și obiective relevante pentru
implementarea activităților pe care dorește să le implementeze în proiect
Are experiența în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare
nerambursabilă din FESI 2014-2020 în calitate de beneficiar
Are capacitatea operațională de realizare a activităților din proiect
III. Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor și taxelor locale și nu
figurează în evidențele fiscale cu obligații de plată nete care depășesc 1/12
din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în conformitate cu
prevederile Ghidului CP12/2018

Nota: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de
calificare a fost bifata rubrica "DA"

Anexa nr. 6
GRILA EVALUARE Ș I SELECTARE A OFERTANȚILOR
Criterii de selecție

Punctaj maxim

2. Capacitatea operațională

60 puncte

1.1. Minim trei
proiecte implementate/aflate în curs de
implementare în cadrul POCA 2014-2020, în calitate de beneficiar
sau partener

30 puncte

1 . 2 . M i n i m t r e i e x p e r ț i c h e i e cooptați cercetare științifică
Evaluarea calitativă a experienței specifice din CV a experților
propuși în echipa de implementare a proiectului
Nivel scăzut: Experții propuși au experiență în activitatea de
cercetare științifică de 1-3 ani - 10 puncte

30 puncte

Nivel mediu: Experții propuși au experiență în activitatea de
cercetare științifică de 3-5 ani - 20 puncte
Nivel înalt: Experții propuși au experiență în activitatea de
cercetare științifică de peste 5 ani - 30 puncte
2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
Numărul de activități (principale și
complementare)
în
care
partenerul demonstrează prin experții cooptați și prin actele de
constituire că are capacitatea necesară pentru a se implica în
implementarea proiectului
•

40 puncte

40 puncte

3 activități - 10 puncte

• 4 activități -20 puncte
• peste 6 activități – 40 puncte

TOTAL
•

100 puncte

• 3 activitati -40 puncte

Notă: Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit
obținerea rezultatelor specificate prin Ghidul Solicitantului.

